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 สวัสดีคะ   เมื่อประมาณปลายป  ๒๕๔๗  ไดมีขาวฮือฮากันในหมูผูคนในวงการภาษา  เร่ืองปญหา 
การใชตัวสะกดของพจนานุกรมฉบับหนึ่งที่ใชตัว  “ข” สะกด  ในคําวา “มุขตลก”  ซ่ึงพจนานุกรมฉบับ 
ราชบัณฑิตยสถานใชตัว  “ก”  สะกด  โดยเขียนวา  “มุกตลก”  จึงเปนที่วิพากษวิจารณกันอยางไมรูจบ   
มีผูคนที่สนใจบาง  หวงใยบาง  อยากรูขอยุติบาง  ตางก็โทรศัพทกันเขาไปถามที่ราชบัณฑิตยสถาน  จึงเดือดรอน 
ถึงทานราชบัณฑิตที่จะตองออกมาตอบใหหายขอกังขา  โดยทานศาสตราจารยจํานงค  ทองประเสริฐ ไดเขียน 
ช้ีแจงไปที่หนังสือพิมพมติชนรายวัน  ฉบับวันจันทรที่  ๘  พฤศจิกายน  ๒๕๔๗   วันนี้ “คุยกับหมอภาษา” 
จึงขอถือโอกาสนํามาลงใหอานเพื่อใหเปนที่ทราบโดยทั่วถึงกัน 

ปธ. ราชบณัฑิต  แจงมตชิน  มุกตลก  ใช  ก ไก   อางหลกัฐานประวัตศิาสตรเปนคาํไทยสะกดแบบไทย 
 จํานงค  ทองประเสริฐ   ประธานกรรมการชําระพจนานุกรมแหงราชบัณฑิตยสถาน  ยกหลักฐาน
ประวัติศาสตรยืนยันคํา  “มุกตลก”  ตองใช  “ก-ไก”  สะกด  ไมใช  ข-ไข”  อางเปนคําไทย  และถูกตองตามหลัก
ภาษาศาสตรเรื่องการกลมกลืนเสียง  สวน  “มุข”  แปลวา  “หนา  ปาก  ประธาน”  มั่นใจในเหตุผลอันรอบคอบของ
คณะกรรมการที่ไดจากเอกสารการวิเคราะห   จากกรณีท่ีมีขอถกเถียงกันในคําวา  “มุขตลก”  และ  “มุกตลก”   
ควรสะกดดวย “ก”  หรือ  “ข”  ท้ังนี้ในพจนานุกรม  ฉบับมติชน  ตีพิมพเปนครั้งแรกในป  ๒๕๔๗  ใหความหมาย
คําวา “มุขตลก”  หมายถึงแงมุมท่ียกข้ึนมาใหเปนเรื่องขําขัน  ขณะที่พจนานุกรมของราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ใหความหมายคําวา  “มุกตลก”  หมายถึง  วิธีทําใหขบขัน 
 ลาสุด  ศาสตราจารยพิเศษจํานงค  ทองประเสริฐ   กรรมการราชบัณฑิตยสถานในฐานะประธาน
คณะกรรมการชําระพจนานุกรมแหงราชบัณฑิตยสถานยืนยันวา  “มุกตลก”  เปนคําท่ีถูกตองโดยมีหลักฐานอางอิง
ทางประวัติศาสตรยืนยันคํา “มุก”  ใชกันมานานแลว  เปนคําไทยสะกดแบบไทย   สวน  “มุข”  นั้นใหความวา   
หนา  ปาก  แตไมพบความหมายของมุขท่ีหมายถึงเจรจาหรือพูด 
 ศาสตราจารยพิเศษจํานงคทําจดหมายมายังบรรณาธิการขาวหนังสือพิมพมติชนรายวันชี้แจงเรื่อง 
คําวา  “มุกตลก”  ระบุวา  ตามที่มีผูรูสึกสับสนเรื่องการใชคํา  “มุกตลก”  และ  “มุขตลก”  วาท่ีถูกตองควรสะกด
ดวย  “ก”  หรือ  “ข”  นั้น  ราชบัณฑิตยสถานขอเรียนช้ีแจงถึงเหตุผลท่ีเก็บคํา  “มุกตลก”  ไวในพจนานุกรมฉบับ 
ราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ. ๒๕๔๒   ดวยเหตุผลรวม  ๕  ขอ 
 ๑.  คณะกรรมการชําระปทานุกรม  ท่ีมีนายเกษม  บุญศรี   เปนประธานกรรมการไดมีมติเก็บคํา 
มุกตลก  เพิ่มไวในรายงานการประชุมครั้งท่ี  ๔๖๖๙/๕๔  เมื่อวันที่   ๑๙  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๔๘ ในการประชุม



วันนั้นมีการเก็บคําและใหบทนิยามของคําตาง  ๆ  ไวรวม  ๑๙  คําดวยกันคือ  มีดกรีดกลวย  มีดกรีดยาง                
มีดเจียนหนัง มีดตัดกระดาษ  มีดหัวเสียม  มีดเหน็บ  มีดเหลียน  มือตน  มือปลาย  มุกตลก  มุขกระสัน  มุขเด็จ       
มุขโถง  มุขลด  มุขบาฐ  มุขปาฐะ  มุขยประโยค  มุโขโลกนะ 
 ท่ีคําวา  “มุกตลก”  ใช  ก  สะกด  คณะกรรมการชําระปทานุกรมไดใหบทนิยามไววา  “น.  วิธีทํา
ใหขบขัน”  ซึ่งก็มิไดมีความหมายเกี่ยวกับ  “หนา”  เลย 
 การประชุมคณะกรรมการชําระปทานุกรมครั้งตอมา  ครั้งท่ี  ๔๖๗๐/๕๕  เมื่อวันที่ ๒๒  กรกฎาคม  
พ.ศ. ๒๕๒๘  คณะกรรมการชําระปทานุกรมที่มีนายเกษม  บุญศรี  ทําหนาท่ีประธานกรรมการ  ไมมีมติแกไขใด ๆ  
เกี่ยวกับคํา  “มุกตลก”  ท่ีเก็บไว 
 ๒.  เมื่อราชบัณฑิตยสถานดําเนินงานจัดทําตนฉบับพจนานุกรม  ฉบับราชบัณฑิตยสถานโดยการ
ชําระพจนานุกรม  ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ. ๒๕๒๕  (พิมพครั้งลาสุด  พ.ศ. ๒๕๓๙)  ใหเปนพจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ. ๒๕๔๒  และพิมพเผยแพรไดใน  พ.ศ. ๒๕๔๖  ในการจัดทําไดนําคําศัพทตาง ๆ   
ท้ังท่ีเก็บเพิ่มไวและพิจารณาแกไขไวแลว   แตยังมิไดมีโอกาสเพิ่มเติมเขาใหสมบูรณ   มาเพิ่มเติมในการจัดทํา 
ตนฉบับครั้งนี้คํา “มุกตลก”  จึงปรากฏอยูในตนฉบับดังกลาว 
 ชวง  พ.ศ. ๒๕๔๔–๒๕๔๕  ไดดําเนินการจัดพิมพและตรวจพิสูจนอักษรจนแลวเสร็จในเดือน
สิงหาคม  ๒๕๔๖  จนกระทั่ง  พ.ศ. ๒๕๔๗  ผูใชภาษามีความสับสนวาควรใชคํา  “มุกตลก” หรือ  “มุขตลก” 
 คณะกรรมการชําระพจนานุกรมจึงไดพิจารณาทบทวนคํา  “มุกตลก”  รวม  ๔  ครั้ง  จึงมีมติยืนยันวา  
“มุกตลก”  สะกดดวย  ก 
 เนื่องจากมีเอกสารหลักฐานตาง ๆ  ท่ีเกี่ยวกับการใชคําวา  “มุก”  ดังนี้ 
 กลอนไดเอรีซึมทราบกับตามเสด็จไทรโยคพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงพระราช-
นิพนธ  ซึ่งสมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวี  พระพันวัสสามาตุจฉาเจา  โปรดใหพิมพประทานชวยพระเจา 
พี่นางเธอ  พระองคเจาหญิงผอง  ในงานทรงบําเพ็ญพระกุศลฉลองพระชันษาครบ ๖๐ ปบริบูรณ   เมื่อ  พ.ศ. ๒๔๗๐   
มีความตอนหนึ่งวา 
 “แถมโลกย,  ฤาแถม  เปลาเขาก็ใช  ลางทีโลกย,  เปลาก็ไมไดรูเรื่อง   บางทีเหลือแต  โลโก  โอนาเคือง  
อีกอยางเยื้องไปเปนหยอด,  ก็ยังมีบางครั้งวา  หยอดตาลงขลุกขลุก  จะเลนกันมุกใดไฉนนี่  หฤาวาเราสูบกันชา    
เปนราคี  ก็ใชท่ีไมมีเคาเราไมรับ” 
 ละครชุดเบิกโรง   เรื่องรามเกียรติ์  ตอนอภิเษกสมรส   พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จ 
พระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว  องคการคาของคุรุสภาจัดพิมพครั้งท่ีหนึ่ง  พ.ศ. ๒๕๐๔   มีความตอนหนึ่งวา 
 (ศรทะนง  :  พระรามและพระลักษมัณแผลงศร,  มารีจตกจากรถแลวเซหายเขาโรงไปสุวาหุตกจาก
รถตายกลางโรง,  แลวพวกพลยักษตายโดยมากเชิด : สองกษัตริยเขาโรง,  พวกยักษท่ีรอดตายวิ่งหนี  และพวก
พราหมณไลตามตีดวยพลอง  และขวางดวยกอนหิน,  เลนกวนมุกพอสมควร,แลวหายเขาโรงหมด) 
 ใน  “ไวพจนประพันธ”  ของพระยาศรีสุนทรโวหาร  (นอย  อาจารยางกูร)  อางถึงคําวา “มุก”  
 “เรือใครใชบันทุก  เปลือกหอยมุกเอามาขาย ชางมุกประดับลาย  ตลุมมุกสุกแวววาม  
 พวงสรอยยอยระยับ  ลวนประดับไขมุกงาม ในสวนของขุนราม กลวยหักมุกสุกคาหวี 



 มุก  กอ  สะกดใช  มุกคําไทยใชพาที ฝายมุขคําบาฬี  สะกด  ขอ  ขอสําคัญ 
 มุขะแลมุขา แปลวาหนาทุกสิ่งสรรพ ใชท่ัวทุกสิ่งอันอวิญญาณสวิญญาณ 
 หนึ่งมุขแปลวาปาก  อีกคําหลากวาประธาน มคธบทพิจารณ  คําปาโมกษประมุขมี 
 มุขท่ีแปลวาหนาเหมือนคําวามุขมนตรี หัวหนาหมูเสนี  คือเสนาธิปะไตย 
 บายมุขะมณฑล  คือวาคนบายหนาไป มุขลดคลอยพาไลลดเปนหลั่งช้ันหลังคา 
 นามุขคือสฐานที่เปนดานยื่นออกไป ดังมุขแหงพลับพลาที่ประทับเจาภูวดล 
 ตรีมุขวาสามนา  เชนศาลาสามมุขยล เปนอยางอางยุบลแบบตรีมุขทุกสฐาน 
 นามุขท้ังสี่ทิศงามไพจิตรเพียงวิมาน สยามนามขนานจัตุระมุขสีนาบัน 
 คําเรียกแกวมุกดาใชกันมามากครามครัน มคธบทสําคัญนั้นทานวามุดตาตรง 
 คําแผลงสังสกฤษฎ  ตัว  ตอ  บิดผันผอนลง เปน  กอ  สะกดคง  คําใชชุกเปนมุกดา 
 เชนคําวาสัตติเปนศักดิ์โดยภาษา กด กับ  กก  วาจา  เปลี่ยนกันไดในวิถี 
 มุขเขมรใชเจรจาแปลวาหนาเหมือนบาลี  ชรอยแตเดิมที  มคธใชไดติดมา 
 รวมมุกท่ีรําพันหมดดวยกันสิบวาจา นักเรียนเพียรศึกษา  ไดปญญาใหญกวางขวาง” 
 ๓.  การสอบถามขอมูลจากบุคคล  เชน  ศาสตราจารย  ดร.ประเสริฐ  ณ  นคร  ศาสตราจารยวิสุทธิ์  
บุษยกุล  ศาสตราจารยเรืองอุไร  กุศลาสัย  ดร.สวนิต  ยมาภัย  สรุปไดความวา  คํา  “มุก” เปนคําท่ีใชกันมานานแลว  
เปนคําไทย  สะกดแบบไทย  ท้ังนี้  ดร.สวนิต  ยมาภัย  ใหขอมูลวา  ประมาณ  พ.ศ. ๒๔๕๘ มี คํ าว า   มุก   มุกกิ๊ ก  
และโมกิ๊ก ใชในภาษาพูด  เปนคําภาษาปากหรือคําคะนอง  แปลวา  ปด  หลอกใหคนมีอารมณขัน  คําวา  กิ๊ก       
เปนคําท่ีตัดมาจาก  กิ๊กหนาวุย  ซึ่งเปนคําผวนมาจาก  กุยหนาวิก 
 ๔.  เมื่อพิจารณาตามหลักทางภาษาศาสตร  เรื่องการกลมกลืนเสียง  (assimilation)  จากคํามุกกิ๊ก   
ท่ีมีใชกันมาเกิดการกลมกลืนเสียง  ก  “มุก”  ก็ควรสะกดดวย  ก  หรือพิจารณาตามหลักนิรุกติ-ศาสตร  คําโมกิ๊ก  
กลายเสียงเปน  มกกิ๊ก  แลวเปน  มุกกิ๊ก  ในที่สุด 
 ซึ่งการกลมกลืนเสียงลักษณะเชนนี้พบในคําไทย  หลายคํา  เชน  โทง  เปน  ทุง  ออนไทเปนอรไท 
 ๕.  ในพจนานุกรมภาษาบาลีสันสกฤต  ใหความหมายคํา  “มุข”  ไววา  หนา  ปาก  ประธาน
พจนานุกรมภาษาเขมร  ใหความหมาย  “มุข”  ไววา  หนา  ปาก  ประธาน  ท่ี  หนาท่ี  แผนก  แบบอยางทาง
สาธารณะไมพบความหมายของ  มุข  ท่ีหมายถึงเจรจาหรือพูด 
 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว  คําใดที่พอจะอนุโลมเขากับคําบาลีหรือ 
สันสกฤตได  ทานก็มักจะ  “จับบวช”  หรือ “ลากเขาวัด”  เชนคําวา  “เขาสาน”  ก็กลายเปน  “ขาวสาร”  คําวา   
“สานหลวง”  ก็กลายเปน  “ศาลหลวง”  คําวา  “ปากใต”  ก็กลายเปน  “ปกษใต”  ฯลฯ  พระราชวรวงศเธอกรมหมื่น
พิทยาลงกรณ  (น.ม.ส.)  ไดทรงเขียนไวในคํานําหนังสือ  “ปกีรณําพจนาดถ”  ของพระยาศรีสุนทรโวหาร   
(นอย  อาจารยางกูร)  ตอนหนึ่งวา  นักปราชญในสมัยกอนทานจะบัญญัติคําอะไรขึ้นมาทานมิไดบัญญัติจาก  
“ความไมรู” 
 ศาสตราจารยพิเศษจํานงค  กลาววา  โดยเหตุผลดังท่ีกลาวมาขางตน  คณะกรรมการชําระ
พจนานุกรมไดพิจารณาดวยความรอบคอบแลวจากทั้งเอกสาร  บุคคล  และการวิเคราะหตามหลักภาษามีมติยืนยันวา  
ในคําวา  “มุกตลก”  นั้น  คํา  “มุก”  ตองสะกดดวย  ก  ไมใช  ข   เปนอันวาไดขอยุติแลวนะคะ   สวัสดีคะ 


	 มุก  กอ  สะกดใช้  มุกคำไทยใช้พาที ฝ่ายมุขคำบาฬี  สะกด  ขอ  ข้อสำคัญ 
	 มุขเขมรใช้เจรจาแปลว่าหน้าเหมือนบาลี  ชรอยแต่เดิมที  มคธใช้ได้ติดมา 

